POHONY PRO vjezdové brány a garážová vrata
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Pohony pro posuvné brány
2

Typická instalace
1. Elixo 500 3S RTS
2. Výstražný maják
3. Venkovní anténa
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Proč posuvnou bránu?
l

l

Samonosná posuvná brána je ideálním 		
řešením a nejjednodušší volbou,
nevadí vám pod bránou led v zimě
a nečistoty v létě.
Posuvná brána se většinou pohybuje podél
zdi, nebo plotu a nepotřebuje dorazy.
Při otevírání a zavírání nezabírá v prostoru
místo před a za vstupem.

Komfort každý den
	Jediným stiskem tlačítka bez opuštění automobilu
můžete otevřít vjezdovou bránu i garážová vrata.
Pokud si zapomenete dálkový ovladač doma,
máte možnost využít bezdrátovou kódovou
klávesnici.
l	Další možností je rozsvícení osvětlení před domem
nebo garáží dalším tlačítkem na ovladači.
l

Bezpečnost
	Bojíte se o děti či domácí mazlíčky? Bezpečnost
při zavíraní a otevíraní je zajištěna fotobuňkami.
Při přerušení paprsku fotobuňky brána zastaví.
Maják upozorňuje kolemjdoucí na výjezd
vozidla.
l	Pokud dojde k výpadku elektrické energie máte
stále možnost bránu pohodlně otevřít a to díky
záložní baterii nebo použitím nouzového
mechanického odblokování.
l

POHONY ELIXO PRO POSUVNÉ BRÁNY
Elixo Optimo 24V RTS

Elixo 500 3S RTS

KOMPATIBILNÍ SE
SOLÁRNÍ SADOU

	Použití pro malé a lehké brány.
	Pohon lze otevřít maximálně 20x denně.
l	Je určen pro posuvné brány maximální délky
6 m a váhy 300 kg.
l	V případě výpadku elektrického proudu lze
pohon nouzově manuálně otevřít.

Elixo 800/1300/2000 230 V RTS

KOMPATIBILNÍ SE
SOLÁRNÍ SADOU

	Nejprodávanější pohon pro posuvné brány.
	Pohon lze zakoupit i pro systém
io-homecontrol.
l	Je určen pro posuvné brány maximální délky
8 m a váhy 500 kg.
l	Pohon lez otevřít manuálně, bez dálkového
ovladače pomocí nouzového odblokování
a klíče.

230 V

Použití pro delší a těžší posuvné brány.
	Je určen pro brány maximální délky
20 m a váhy 2000 kg.
l	Lze otevřít až 100 x denně.
l	V případě výpadku elektrického proudu
lze nouzově otevřít klíčem.
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Pohony pro křídlové brány
Typická instalace
Doporučené příslušenství pro instalaci pohonu
1. Ixengo S 3S RTS
2. Výstražný maják
3. Venkovní anténa
2
4. Klíčový spínač nebo kódový zámek
5. Skříň řídicí elektroniky
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Kdy křídlovou bránu?
Křídlovou bránu většinou volte v případě,
kdy nelze použít posuvné brány. Zde si můžete
zvolit dva typy pohonů. Pohony s kloubovými
rameny a pohony s přímými rameny.
Pokud dojde k výpadku elektrické energie 		
máte stále možnost bránu pohodlně otevřít
a to díky záložní baterii nebo použitím
nouzového mechanického odblokování.

Bezpečnost

	Jediným stiskem tlačítka bez opuštění automobilu
můžete otevřít vjezdovou bránu i garážová vrata.
Pokud si zapomenete dálkový ovladač doma.
Máte možnost využít bezdrátovou kódovou
klávesnici.
l	Dalším možností je rozsvícení osvětlení před
domem nebo garáží jedním stiskem na ovladači.

	Bezpečnost je zajištěna použitím fotobuněk,
které v případě přerušení paprsku bránu zastaví.
l Křídla brány v případě střetnutí s předmětem
mohou dle normy tlačit pouze malou silou
a potom částěčně reverzují zpět.
l	Další součástí bezpečnosti je takzvaný maják,
který upozorňuje kolemjdoucí, že mají dbát
zvýšené opatrnosti.

l
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Pohony Ixengo a Axovia pro křídlové brány

Ixengo S 3S RTS

Ixengo L 3S RTS

KOMPATIBILNÍ SE
SOLÁRNÍ SADOU

	Použití pro malé, lehké
a průvětrné brány.
l	Je určen pro křídlové brány
maximální délky jednoho křídla
1,8 m a váhy 200 kg.
l V případě výpadku elektrického
proudu lze nouzově otevřít
klíčem.
l

Axovia 220B RTS

Axovia Multi Pro 3S RTS

KOMPATIBILNÍ SE
SOLÁRNÍ SADOU

KOMPATIBILNÍ SE
SOLÁRNÍ SADOU

	Nejprodávanější pohon
pro křídlové brány.
l	Je určen pro brány maximální
délky jednoho křídla až 4 m
a váhy 400 kg.
l	Pohon lez otevřít manuálně,
pomocí klíče.
l
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	Jednoduchý pohon určen
pro menší brány.
l	Maximální délky jednoho křídla
2 m a váhy 200 kg.
Délka L
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 použít pro různé typy aplikací,
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nebo otevření až 150 stupňů.
l	Je určen pro křídlové brány
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do 2,5 m a váhy 300 kg.
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Možnost otevření až do úhlu 150 stupňů
l Otevírání ven
l Možnost otevírání do svahu az do úhlu 		
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Komfort každý den

Rozměr (B)
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Pohony pro garážová vrata
Typická instalace
1.
2.
3.
4.
5.

Výstražný maják
Infrazávora
Nástěnný ovladač RTS
Dexxo Pro 800/1000 3S RTS
Infrazávora
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Sekční vrata

Výklopná
vychylující se vrata

Výklopná
nevychylující se vrata

Horizontální
sekční vrata

Křídlová vrata

Výklopná částečně
se vychylující vrata

Dexxo optimo RTS					

Dexxo Pro 800 / 1000 3S RTS

KOMPATIBILNÍ SE
SOLÁRNÍ SADOU

Pohon Dexxo
Optimo RTS
(pohled zepředu)

Snadné a rychlé nastavení
l Připraven k provozu za méně
	
než 90 s.
l Všechna nastavení jsou
naprogramována z výroby.

Keygo RTS

Snadné a rychlé nastavení
Připraven k provozu za méně
než 90 s.
l V
 šechna nastavení jsou
naprogramována z výroby.
l LCD displej zajišťuje intuitivní,
jednoduché a bezpečné
nastavení.
l

KeytisNS 2 RTS

Keytis 4 Home io

Volitelné příslušenství pro pohony Dexxo

Poplachová siréna
l

l
l
l
l

Pouze dvoudrátové připojení k pohonu Dexxo Pro. 		
Připevnění sirény oboustrannou lepicí páskou.
Kompletní instalace během 2 min.
Odradí možné zloděje — akustický výkon 105 dB.
Siréna je aktivní po dobu 2 minut.
Nesmí se použít v kombinaci s mechanickým
zámkem jezdce.

Mechanický zámek jezdce
l
l
l
l

l

Instalace přímo na jezdec vodicí kolejnice.
Kompletní instalace během 5 minut.
Blokuje vrata zavřená.
Zajišťuje dobré uzavření garážových vrat
i při ruční obsluze.
Pro všechny pohony Dexxo.

Sada pro zajištění vrat umožňuje uzamknout vrata:
l

l

l

J ednou západkou na spodním okraji vrat nebo
dvěma západkami po stranách vrat.
Sada je připojena přímo k jezdci pohonu,
při otevírání vrat dojde nejprve k odblokování
západek a poté k otevření vrat.
Po zavření vrat se západky automaticky uzamknou.

Pohony pro vjezdové brány a garážová vrata
Rolety

Venkovní žaluzie

Exteriérové screeny

Markýzy

Garážová vrata
Například pohon Dexxo Pro
800/1000 3S RTS

Vjezdová brána posuvná
Například pohon Elixo
500 3S RTS

Vstupní dveře

io-homecontrol ovladače / RTS ovladače

Keygo io

Keytis 4 HOME IO

Telis composio io

Keytis 2 RTS

Telis 4 RTS

Keygo RTS

io home control

RTS (Radio Technology Somfy)

io home kontrol systém nabízí u vybraných ovladačů obousměrnou
komunikaci. Budete vědět, zdali byl váš příkaz proveden či ne. Nabízí
také možnost ovládat celý dům prostřednictvím jednoho ovladače.

Je to firemní označení komunikačního protokolu mezi dálkovým
ovladačem a přijímačem dálkového ovládání. Přenos povelů je
zajištěn plovoucím kódem a je tak zabezpečen proti odposlechu.
Jedním kanálem umožňuje ovládat vrata i bránu.

Volitelné příslušenství

Bezdrátová kovová
kódová klávesnice RTS
Umožňuje ovládat 		
až 2 zařízení RTS z veřejně
přístupných prostor.
l Snadná montáž na omítku,
bez přívodních kabelů.
l Odolné anti-vandal provedení.
l Ochrana proti neoprávněnému
zjištění kódu.
l

Maják Master Pro
24 V a 230 V
Výstražný prvek signalizující pohyb brány
nebo garážových vrat.
l Nenápadné a elegantní
řešení.
l

Ochranný kryt
bezpečnostních infra
závor
Ochranný kryt chránicí proti
nárazům a vandalismu.
l Úzké provedení umožňuje
snadnou instalaci u brány
nebo garážových vrat.
l

Záložní baterie
l

Kompaktní baterie
umožňující krátko-		
dobý provoz
pohonu i v případě
výpadku dodávky
elektrické energie.

Klíčový spínač
Ovládání bránových a vratových
systémů, pancéřovaný, vodotěsný.
l Dva typy, na omítku
a pod omítku.
l

Kódový zámek
kabelový
Kódová klávesnice 		
umožňuje ovládat
až 2 zařízení z veřejně
přístupných prostor.
l Oddělená klávesnice
s podsvícenými
tlačítky
l Odolné anti-vandal
provedení.
l
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